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 גינה עם קהילה באשכול גני ילדים בקריית חיים– ילדים עושים שינוי 

הפך לפעילות קהילתית , מה שהתחיל כחלום של הצוות החינוכי באשכול גנים בקרית חיים
. להקמת גינה פורחת, סביבתית בשיתוף ילדי הגנים ובני משפחותיהם

 
אשכול גני הילדים "- בית נגלר"החלה פעילות אקטיבית לשיקום ושימור פני מתחם , בשבוע האחרון

זהו שיאו של תהליך שהתחיל בהובלת הגננת רחל חזן שביקשה להפוך את האשכול . בקריית חיים
איגוד ערים , בסיוע המשרד להגנת הסביבה. למרכז פעילות חינוכית בשילוב הקהילה ובדגש סביבתי

בהנחיית החברה להגנת , יצאה התכנית לדרך, אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה ועיריית חיפה
 . הטבע

 
התכנסו במטרה להפוך את החצר , הורים ותושבים חדורי מוטיבציה, 4-5 ילדי גן בגילאי 70- כ

הכינו הילדים כפות שתילה , בהנחיית מדריך החברה להגנת הטבע. האחורית המוזנחת לגינה פורחת
. מבקבוקי פלסטיק ובהמשך יצרו ערוגות לשתילת צמחי תבלין וירקות שונים

 
הופתעתי ממספר התושבים שנענו לקריאות הילדים לבוא : "גננת גן שיבולת והוגת הרעיון, רחל חזן

האווירה הייתה מרגשת וניתן היה לחוש את ההתלהבות . ולהשתתף בהקמת הגינה הקהילתית
למרות . את החיבור הנפלא בין התושבים להורי הגן ואת שיתוף הפעולה הפורה, שביצירת יש מאין

ההתמדה ברעיון הקמת גינה המשלבת את ילדי הגן עם הקהילה המקומית השתלמה וכבר , הקשיים
 ".רואים את התוצאות בשטח

 
איגוד ערים מלווה : "ל איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה"מנכ, ר עופר דרסלר"ד

הפרויקט  של פיתוח גינה . סביבתית בשיתוף מוסדות חינוך וקהילה-לאורך כל השנה פעילות חינוכית
י עיריית חיפה כפרויקט קהילתי במסגרת קול קורא להטמעת "קהילתית במתחם בית נגלר הוגש ע

 מטעם המשרד להגנת הסביבה ומהווה 2012עקרונות הקיימות במערכת החינוך ובקהילה לשנת 
היינו עדים להצלחה מרשימה גם . נקודת ציון נוספת בהתפתחות הגינון הקהילתי ברשויות איגוד ערים

ההורים , בדרך הפעולה ובהנאה המשותפת של הילדים, בהשגת יעדי הפרויקט ולא פחות חשוב
." והתושבים

 
צפויים להתקיים מפגשים נוספים במטרה למנות , בשבועות הקרובים לקראת תחילת החופש הגדול

.  קבוצת תושבים שתהיה אחראית על הגינה עד לתחילת שנת הלימודים הבאה
. בימים אלו נבחנת אפשרות למציאת מקורות מימון שיאפשרו את המשך הפרויקט בשנה הבאה

בחברה להגנת הטבע ובאיגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה כבר , במידה והנושא יוסדר
שעיקרה שמירה על השטחים , הצהירו על כוונתם ללוות את הפעילות לאור הצלחת התוכנית

 . הפתוחים בעיר בשילוב הקהילה
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